KVAPAALTK liite § 31/5 (31.03.2022)
Raaseporin kaupunki

URHEILUTOIMINNAN
TOIMINTA-AVUSTUKSEN
JAKOPERUSTEET

1. TOIMINTA-AVUSTUS URHEILUJÄRJESTÖILLE
A. JAKOPERUSTEET
I. Yleistä

Avustuksen myöntämisen perusteena on, että avustus
katsotaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi
käyttötarkoituksen toteuttamista ajatellen. Avustuksen
käytön tulee edistää säännöllistä liikunta- ja urheilutoimintaa.
Paikallisen urheilujärjestön tulee olla jonkin Suomen
Olympiakomitean erikoisliiton jäsen. Yhdistyksen tulee
lisäksi olla sääntöjen mukaan hoidettu ja hakuasiakirjojen
täyttää avustuksesta annetun kuulutuksen mukaiset ehdot.
Toiminta-avustusta voi hakea järjestö, jonka kotipaikaksi on
rekisteröity Raasepori tai järjestö, joka on jättänyt
rekisteröintihakemuksen ennen edellisvuoden kesäkuun
loppua. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee
sääntöjen mukaan olla urheilutoiminta. Toiminta-avustusta
hakevalla järjestöllä tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä,
joista 2/3 asuu Raaseporissa.
Toiminta-avustuksen käyttötarkoitukseksi hyväksytään
kustannukset, jotka johtuvat yhdistyksen urheilu- ja
liikuntatoiminnasta.
Kustannuksia, jotka johtuvat jäsenten hankinnasta tai
liiketoiminnasta, lainakoroista tai lyhennyksistä, ei
hyväksytä.
Avustuksen osuus saa olla korkeintaan 60 % hyväksytyistä
toimintakuluista.
Myönnetty avustus maksetaan ainoastaan sille pankkitilille,
jonka rekisteröity yhdistys on ilmoittanut hakemuspapereissaan.
Avustus edellyttää säännöllistä liikuntaa vähintään kerran (1)
viikossa ainakin kolmen (3) kuukauden ajan edellisellä
toimintakaudella, mikäli kaupungin ylläpitämistä
liikuntapaikkaolosuhteista ei muuta johdu.
Liikunnaksi lasketaan valmennettu kilpailuun tähtäävä
urheilu- sekä harraste- ja kuntoliikunta. Hakemus tulee
täyttää sähköisesti.
Kilpailu-, turnaus- tai leiripäivät lasketaan mukaan ryhmän
keskimääräiseen viikkoharjoitusmäärään. Tuessa ei
huomioida yksittäisiä tapahtumia. Alimpana myönnettävän
tuen rajana pidetään 100 euroa.
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II.

Tekijät, jotka huomioidaan harkittaessa tarvittavan
toiminta-avustuksen suuruutta:
Raaseporissa asuvien aktiivisten henkilöjäsenten
lukumäärä, säännöllisesti toimivia ryhmiä johtavien
valmentajien lukumäärä, säännöllisesti toimivat lapsi- ja
nuorisoryhmät, säännöllisesti toimivat aikuis- tai sekaryhmät,
matkakustannukset, toimivia ryhmiä säännöllisesti
opastavien ohjaajien palkka- ja palkkiomenot, koulutus- ja
leiritoiminnan laajuus, toiminnan laajuus (monipuolisuus,
määrä), toimintakuukausien määrä, toiminnan ominaisuudet
(kilpailumenestykset, laatu), yhdistyksen tarjoamien
urheilumuotojen määrä, yhdistyksen merkitys lähialueen
urheilu- tai liikuntatoiminnan kehitykselle ja ylläpidolle tai
erityisen urheilumuodon ylläpito, toiminnan merkitys tietylle
väestöryhmälle, kansainvälinen toiminta, uusi toiminta sekä
muut seikat, kuten terveyden, tasa-arvon ja
suvaitsevaisuuden ja kulttuurillisen moninaisuuden
edistäminen sekä yhteiskunnallinen merkitys.
Lisäksi huomioidaan urheilumuodon luonne, jossa esim.
määrä suhteutetaan uuden harrastajan alkuvarustuskustannuksiin ja jossa myös katsotaan, että turvallisuusnäkökohdat eivät rajoita ryhmäkokoa ja aktiivista toimintaa.
Lisäksi arvioidaan urheilumuodon toimintaedellytykset.
Seuran taloudellinen tilanne selvitetään: aktiivisen
varainhankinnan ei tule johtaa avustuksen vähenemiseen.
Mahdollisuuksien mukaan arvioidaan samalla yhdistyksen
totaalinen talkoopanos, joka tähtää varsinaisen
urheilutoiminnan tukemiseen sekä toimintaan, joka
pienehköinä tapahtumina tuo kaupungille PR:ää.
Joidenkin erikoisyhdistysten toiminta tapahtuu yli
kuntarajojen, mikä vaikuttaa yhdistyksen hallituksen
kustannuskuvaan.

B. PRIORISOINTI
Priorisoinnit perustuvat liikuntalain henkeen.
Alla oleville neljälle ryhmälle annetaan painokerroin, siten
että lasten ja nuorten painokerroin on korkeampi kuin
aikuisten kerroin.
I

Säännöllinen, ohjattu lapsitoiminta alle 13-v.
Toiminta käsittää kilpailu- ja liikuntaurheilua, johon kuuluu
myös kasvatusta suvaitsevaisuuteen ja reiluun peliin,
hygieniaa ja ruokatottumuksia yms.
Painokerroin 2.

II

Nuorisotoiminta 13-19 -vuotiaille.
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Toiminta käsittää kilpailu- ja liikuntaurheilua, johon kuuluu
myös kasvatusta suvaitsevaisuuteen ja reiluun peliin,
hygieniaa ja ruokatottumuksia yms.
Painokerroin 4.
III

Säännöllinen, järjestetty kilpaurheilu aikuisille (20-35 vuotiaille), myös huippu-urheilu huomioidaan viitaten PRarvoon ja positiivisiin esikuviin.
Painokerroin 1,5.

IV

Terveys- ja liikuntaurheilu aikuisille, jossa harrastajat itse
vastaavat suurimmasta osasta toimintakustannuksia.
Painokerroin 1.

C: ERITYISEHDOT
Sanktiojärjestelmä: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valvoo toimintaavustusohjeiden noudattamista. Mikäli yhdistys rikkoo ohjeistusta tai ilmoittaa
tarkoituksellisesti tietojaan virheellisesti, on kaupungin myöntämä ja jo mahdollisesti
jo käyttöönotettu avustus maksettava lyhentämättömänä takaisin.









Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää tuen takaisinmaksusta, mikäli
tukijakson aikana rikkoo Suomen Olympiakomitean eettisiä ohjeita.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sitoutuu ehdottoman puhtaaseen urheiluun.
Seuralla on antidopingtyössä yleinen valvontavelvollisuus ja
tiedottamisvelvollisuus.
Mikäli raaseporilaisen urheilu- ja liikuntaseuran tai yhdistyksen urheilijat
rikkovat voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä (ks. esim.
www.suek.fi, Suomen Urheilun Eettinen Keskus), kulttuuri- ja vapaaaikalautakunta määrätä avustuksen palautettavaksi.
Dopingrikkomuksesta sanktio määrätään suhteessa yleisseuran jaoston tai
erityisseuran toiminta-avustukseen. Taloudellinen sanktio pidätetään
seuraavan vuoden avustuksista tai käynnistetään takaisinperintämenettely.
Sanktio päätetään tapauskohtaisesti; seuran vahva sitoutuminen
antidopingtyöhön ja tehdyt ennaltaehkäisevät toimet vaikuttavat lieventävästi.

